Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Svätej Trojici 18. 6.
Nedeľa 18. júna 2017 – 1. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 315, 623
Text: Jer 23, 16 – 29
„Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož: Mal som sen, mal som
sen!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ako to povedal známy bojovník za ľudské práva, baptistický kazateľ Martin Luther King?
„I have a dream!“, teda „Mám sen!“ Mal sen, mal vznešené sny. Vďaka jeho snu a túžbe sa
mnohé veci pohli dosť významne dopredu, hlavne čo sa týka vnímania rasových rozdielov. Je iste
správne mať sny, bojovať za ne, je dobré mať túžby a snažiť sa ich realizovať. Otázka však znie,
či sú naše sny kompatibilné s Božou vôľou? Svet je i vždy bol plný ľudí, ktorí mali sny a túžby.
Aj ja mám mnohé túžby, určite aj ty, brat, sestra, ktorí čítate tieto riadky. Snívame o lepšom
svete, hoci je to trochu naivné, o lepšej cirkvi, v ktorej sa nebudeme jeden za druhého hanbiť,
o pokoji, o hodnotách, o zmene myslenia ľudí, o spoločenstve, v ktorom bude každý brať vážne
svoju zodpovednosť za to, čo mu bolo zverené, o rodinách, ktoré sa milujú a milujú Boha, atď.
Tak veľa túžob a snov... – sú uskutočniteľné? Máme sny, ktoré odovzdávame Bohu na
modlitbách. O snoch píše aj Jeremiáš. Hovorí o prorokoch svojej doby, ktorí vykrikovali: „Mal
som sen!“ Tento svoj sen, toto svoje vnútorné nastavenie, túžby, predstavy, prezentovali ako
Božie slovo, Božiu vôľu, ako Božiu túžbu vo vzťahu k ľuďom, k národu. Pánu Bohu sa to
nepáčilo. Nesúhlasil s tým, aby títo proroci hlásali svoje sny a vízie ako Božie slovo a pravdu.
Hlásali lož! Uvedomujem si, že moje sny, túžby, moje slová nesmú byť len mojimi, ale musia
byť Božími. Nie preto, že ja si ich takými urobím, ale preto, že naozaj vo svojej podstate súhlasia
s Božím slovom a z Neho vychádzajú. Preto veľmi pozorne počúvajme Boží hlas, Božie slovo
vnímajme v múdrosti Ducha, žime a bojujme za Božie sny a rozlišujme medzi snami nášho srdca
a Božími snami. Nie vždy je to to isté! Ináč zostaneme ľuďmi, národom, spoločenstvom i cirkvou
smerujúcou k odsúdeniu. A to nie je pekná vízia. V pokání, budovaní lásky a snahe žiť Božie sny
a pravdu máme iný, krajší cieľ! K tomu nech nás Boh vedie. Ja mám teda takýto sen. Amen.
Modlitba:
Dobrotivý Pane, obdarúvaj nás svojou múdrosťou a Duchom Svätým, aby sme boli
zvestovateľmi Tvojej pravdy a vôle, aby naše túžby a sny boli tiež Tvojimi. Nechceme si žiť len
tak svoj život a v realizovaní svojich ambícií a predstáv o svete ublížiť iným či sebe. Prosíme
o Tvoje požehnanie. Napomínaj nás, usmerňuj a sprevádzaj. Odovzdávame sa Ti, Pane. Odpusť
tým, ktorí blúdia, a naprav ich na správnu cestu. Odpusť tým, ktorí vedia, čo majú konať,
a nekonajú. Zmilúvaj sa, Pane, nad nami nad všetkými a veď nás k pokániu, k láske, jednote,
pokoju, pravému, a nie falošnému. Vypočuj nás, prosíme. Amen.
Mgr. Roman Dovala, zborový farár v CZ ECAV Badín
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